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Jornal de

Três Marias

Curiosidade
Igreja dentro da Vila da 

Votorantim Metais representa 
um símbolo da empresa em Três 
Marias. Ela teria sido construída 
no ano de 1977 para congregar 

os moradores.

Vicente Resende
Prefeito eleito recebeu 

homenagem em encontro do 
PMDB. Após a diplomação, o 
próximo passo é a posse no 

dia 1º de janeiro
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Eleitos são diplomados em 

evento restrito
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Em pauta a defesa dos 
peixes do rio São Francisco
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Comunicado
Comunicamos que Viviane Ramos do 

Nascimento deixou de ser funcionária do 

Jornal de Três Marias desde o dia 12 de 

novembro de 2012. A partir desta data, o 

JTM não se responsabiliza por qualquer 

ato, contrato ou transação realizado ou 

acordado por esta pessoa.

A Direção

Doce Mundo
Viemos, por meio deste, 

agradecer ao Núcleo 

Educacional Doce Mundo, aos 

diretores Geraldo e Arlete, 

suas professoras e demais 

funcionários por todo o 

carinho dispensado por vocês 

durante os sete anos em que 

nosso filho, Diogo Pedroso 

Pereira estudou em sua 

instituição.
Desejamos a todos vocês um 

Feliz Natal e um próspero ano 

novo.
Douglas, Cida e Diogo
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Butuca
Ligada

Da redação

Esta edição traz uma grande variedade de 
notícias.

A entrevista com Eduardo Pereira Barbo-
sa, o vice-prefeito eleito, é um dos 
destaques. A diplomação dos eleitos foi 
um momento importante para todos.

Outra entrevista merece ser lida com 
atenção: Anderson Laredo de Sousa dá 
um exemplo de vida e dedicação aos 
outros, coordenando o 'Grupo Esperança 
Viva'.

Com tristeza o JTM constata que a 'Curva 
da Morte' continua matando sem nin-
guém tomar providência.

A audiência pública para tratar da pesca 
predatória foi um mau exemplo de algu-
mas pessoas. A grande notícia foi que a 
licença ambiental para a construção das 
PCH's no rio Abaeté foi suspensa até a 

realização de novos estudos.

É bom saber que Zackia Daura faz um  
trabalho de inclusão social para os jovens 
da cidade que merece destaque especial.
O toca o berrante denuncia o descaso 
com lixo e, ao mesmo tempo, elogia a 
postura da Copasa nos dias que faltou 
água na cidade.

A Votorantim Metais premiou os partici-
pantes do concurso de redação 'Tempos 
de Escola'.

Os distritos de Andrequicé, Forquilha e 
Pedras estão sempre presentes no JTM.

Por último, o JTM lamenta que o Prefeito 
faça obras em outro município em detri-
mento da nossa cidade.

Leia com atenção.
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O JTM não se responsabiliza por matérias assinadas por colunistas, uma vez que a opinião por elas emitidas
 podem não expressar o pensamento de seus editores.

Fale com o JTM

Final de ano. Expectativa de mudança e renovação. Momento de reflexão sobre o ano 
que passou. Esperança de que ano de 2013 seja bem melhor. Todos se preparam para o 
ano que começa. E a vida segue seu ritmo. Algumas vezes rapidamente. Outras vezes 
bem devagar. Todos passam por altos e baixos, mas sempre acreditando que as 
dificuldades são superadas com vontade, garra e determinação. É assim...  

O JTM deseja a todos um excelente Natal e um feliz ano novo. A cidade aguarda, 
ansiosa, a posse do novo prefeito, do vice e dos vereadores. E espera que eles zelem 
pelas pessoas com o carinho e o respeito que todos merecem. E vida que segue...

 Cena da vida real 
O JTM flagrou cenas inusitadas. Esta sequência de fotos mostra um Canário do Reino, mais conhecido como 'Chapinha', que andava desaparecido da região, voltou a aparecer em 
todos os locais. Primeiro ele briga com o espelho do carro. Depois fica se olhando. E, por último, descansa na lateral do carro. A volta destes animais para a natureza é bem-vinda.

Entre
(Parênteses)

Da redação

Casa vazia - Na reunião do dia 3 de 
dezembro, penúltima do ano, não havia 
uma pessoa sequer na plateia da Câmara 
Municipal de Três Marias. Nas sessões 
até o debate político parou de acontecer. 
Os vereadores não contestam nada e 
todos os projetos do Executivo e as 
indicações são aprovados na maior 
rapidez. A sessão teve a presença de oito 
vereadores, dos quais apenas três se 
reelegeram. O desinteresse da popu-
lação em participar das sessões é fla-
grante, porque a expectativa da cidade 
está toda voltada para a posse do novo 
prefeito, Vicente Resende, e dos novos 
vereadores. Este é retrato da Câmara no 
final de mais uma legislatura.

Recorta... - No dia 19 de novembro, um 
dos projetos enviados pelo Executivo 
trazia o nome do vereador Mozair 
Gonçalves Esteves, que está fora da 
Câmara desde junho 2012.

Cola... - Na verdade, esqueceram de 
trocar o nome do vereador para Luís 
Geraldo Fonseca Nascimento, o Luís 
Bertier. O computador sempre propor-
ciona surpresas. É o tal recorta e cola.

Reclamação - O Prefeito Adair Divino da 
Silva ligou para o Diretor de Redação do 
JTM e reclamou da matéria sobre a 
cobrança de IPTU publicada na edição 
passada. Irritado, disse que o seu papel 
era fazer a cobrança do imposto atrasado, 
se não a responsabilidade recairia sobre 
ele. O jornal se colocou à disposição do 
prefeito para que ele concedesse uma 
entrevista fazendo um balanço dos seus 
dois mandatos. No dia seguinte ele foi 
para a rádio 104.7 e falou sobre o as-
sunto. Na entrevista voltou a falar da 
ligação que fez para o diretor do JTM. 
Parece que ele não gostou da matéria. E a 
entrevista não aconteceu.

Transição - A comissão instalada para 
fazer a transição de governo está 
trabalhando a todo vapor para concluir 
os trabalhos. Chegou a hora de analisar as 
informações, que parecem não ser boas.
Quem preside a comissão é o vice - 
prefeito eleito, Eduardo Pereira Barbosa.
As reuniões acontecem às sextas feiras, 
às 19 horas.

Diplomação... - No dia 12 de dezembro, 
às 20 horas, aconteceu na Câmara Muni-
cipal a diplomação dos eleitos em 2012: 
prefeito, vice-prefeito e onze vereadores.

Posse... - No dia 1º de janeiro de 2013 é a 
vez da posse e da transmissão do cargo. O 
evento será realizado no Clube da AMM, 
às 20 horas.

Denildo Pereira de Souza 21/11/12
Ernesto Alves de Freitas 21/11/12

Francisco de Assis Bernardo 06/12/12
Ildeu Maria Teixeira 28/11/12

Izaura Gomes Ferreira 30/11/12
Júlia Pereira Barbosa 10/12/12

Maria José Gabriel Soares 30/11/12
Neuzira José da Silva 12/12/12

Sebastião Felipe de Almeida Filho 13/12/12

Observação: Este jornal agradece a dona 
Ivanilde e ao pessoal de Serviço Registral 

das Pessoas Naturais de Três Marias, a boa 
vontade e a presteza na entrega das 
informações sobre os falecimentos 
ocorridos na cidade. Um serviço de 

utilidade pública. 

Desencantou
Falecimentos
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E deixa a cidade com obras inacabadas

Prefeitura de Três Marias faz obras 
em São Gonçalo do Abaeté

 
Por Pedro Fonseca

No dia 4 de dezembro, o Prefeito de Três 
Marias teria deslocado várias máquinas e 
equipamentos da Prefeitura para o muni-
cípio de São Gonçalo do Abaeté com o 
objetivo de  fazer uma série de obras em 
uma propriedade supostamente parti-
cular.

De acordo com o portal Lago Notícias o 
'Prefeito Adair Divino da Silva chegou a 
extrair cascalho sem autorização ou 
licenciamento ambiental.

No momento em que a polícia chegou ao 
local, as máquinas já estavam paradas e 
foi feito um boletim de ocorrência pelo 

fato de se estar realizando obra em área 
de preservação permanente'.

O repórter do JTM tentou falar com o 
Prefeito várias vezes para esclarecer o 
assunto,  mas  não foi atendido. 

As fotos revelam a presença do Prefeito 
no local e mostram as obras que estavam 
sendo realizadas.

Opinião

A atitude do Prefeito revela a falta de 
compromisso com a cidade e o povo de 
Três Marias.

A cidade vive problemas crônicos, dificul-
dades em quase todas as vias urbanas e 
rurais.

É muito estranho que um Prefeito tome 
este tipo de atitude, mesmo que São 
Gonçalo do Abaeté seja uma cidade irmã 
e o bairro Beira Rio, praticamente uma 
extensão de Três Marias.

O JTM não entra no mérito se o que o 
prefeito Adair Divino da Silva fez foi legal 
ou não, mas considera um absurdo.
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Desejamos que todos tenham um excelente ano novo, cheio de conquistas e realizações!



Nesse mês de novembro, o Programa 
Peixe Vivo marcou presença em vários 
eventos que ocorreram em Três Marias. 
Esse tipo de participação, junto à comuni-
dade, é muito importante para o progra-
ma e para a Cemig e reforça os princípios 
do Peixe Vivo que trabalha nos progra-
mas de conservação da ictiofauna e 
bacias hidrográficas, na produção de 
conhecimento científico para subsidiar 
esses programas e na promoção do 
envolvimento da comunidade nas 
atividades previstas.

Peixamento�em�Três�Marias
No dia 14 de novembro a Cemig realizou 
o último peixamento do ano no reserva-
tório da Usina Hidrelétrica de Três 
Marias. Na oportunidade participaram 
100 alunos do Ensino Fundamental da 
Escola Estadual Presidente Juscelino 
Kubistchek, situada no bairro Cemig. Os 
alunos soltaram 35.000 alevinos de 
curimatã. 

Anteriormente havia sido realizado um 
peixamento em Felixlândia, no dia 26 de 
outubro, com a participação de morado-
res e pescadores do local. Na ocasião 
foram soltos 5.000 alevinos de Curimatã.

Os alevinos soltos são provenientes da 
Estação de Piscicultura Gorutuba/Jana-
úba, mantida pelo convênio entre a 
Cemig e aCodevasf.

Colônia�de�Ibiaí�é�a�grande�
campeã�do�5º�Tiro�de�Canoa

O 5º Tiro de Canoa, um dos principais 
eventos esportivos da região de Três 
Marias, aconteceu nos dias 17 e 18 de 
novembro.

Promovido pela Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Esporte e Turismo 
da prefeitura de Três Marias, em parceria 

com a Cemig, por meio do Programa 
Peixe Vivo, o torneio aconteceu na repre-
sa da Usina Hidrelétrica de Três Marias e 
reuniu os melhores remadores das 
colônias Z1 (Pirapora), Z20 (Ibiaí) e Z21 
(Buritizeiro). 

O�Tiro
20 pescadores competiram nas catego-
rias Remo livre (individual e dupla) e 
Remo voga individual (1 remador com 2 
remos). No primeiro dia, sábado, os 
pescadores lutaram contra o vento e 
promoveram uma disputa acirrada nas 
três categorias, levando a torcida ao 
delírio a cada remada. 

Depois de um duro combate entre as 
colônias os melhores remadores se 
classificaram para a semifinal e final que 
aconteceram no dia seguinte. Já no 
domingo os pescadores caíram na água 
cedo e, desde o início, proporcionaram 
uma competição acirrada nas semifinais 
e finais, rivalizando até o fim.

Ao final a colônia de Ibiaí foi a grande 
vencedora nas três categorias e, apesar 
de terem remadores tão jovens, mostra-
ram que é possível manter a tradição do 
remo em canoa de madeira. 

Vencedores
Remo�Livre�Individual

1º lugar: Rosalino de Oliveira Gomes, de Ibiaí
2º lugar: Arnaldo Martins dos Santos, de Ibiaí

3º lugar: Willian Carence, de Buritizeiro

Remo�Livre�Dupla
1º lugar: Rosalino de Oliveira Gomes e Jovino 

Rodrigues Queiroz Neto, de Ibiaí
2º lugar: Manoel Messias de Jesus, de Pirapora 

e Willian Carence, de Buritizeiro
3º lugar: Daniel de Oliveira Gomes e Donato 

Ailton de Oliveira Gomes, de Ibiaí

Remo�Voga�Individual
1º lugar: Daniel de Oliveira Gomes, de Ibiaí

2º lugar: Wilson Pereira da Silva, de Pirapora
3º lugar: Geraldo Pereira Lima, de Ibiaí.

Copa�Peixe�Vivo�premia�os�
melhores

A 5ª Copa Peixe Vivo aconteceu nos dias 
24 e 25 de novembro, no Estádio da 
Enseada, em Três Marias. 

Realizada pela Liga Desportiva Trimari-
ense e pela Prefeitura de Três Marias, 
com o apoio da Cemig, a competição 
marcou o encerramento da programação 
anual de eventos esportivos na cidade. 
Os torcedores compareceram em bom 
número ao estádio e puderam presen-
ciar, no sábado e domingo, as partidas 
classificatórias, em forma de mata-mata, 
e as finas, das categorias fraldinha, 
veteranos e amador. 

Finais
Na categoria fraldinha, em um jogo emo-
cionante que terminou empatado em 2 a 
2, os times do Tradição Futebol Clube e 
Vila Nova Futebol Clube decidiram o 
título nas cobranças de penalidades. Ao 
final, vitória do Tradição por 6 a 5. 

Também na categoria veteranos foi 
decidida nas penalidades máximas. 
Depois de um empate em 0 a 0 no tempo 
normal, as equipes da Associação Atlética 
Mineira de Metalurgistas e Tradição 
Futebol Clube decidiram o título nas 

cobranças de pênaltis. A vitória foi do 
time da Mineira por 4 a 3.

E fechando a rodada e o campeonato 
entraram em campo o Independente 
Futebol Clube e Tradição Futebol Clube 
para disputar o título na categoria 
amador. O Independente venceu por 1 a 
0 no tempo normal. 

O�Programa�Peixe�vivo�
completou�5�anos�em�2012�

O Peixe vivo é uma iniciativa da Cemig e 
foi criado com a missão de minimizar o 
impacto das hidrelétricas sobre a fauna 
de peixes, integrando a geração de 
energia elétrica pela Cemig com a conser-
vação das espécies de peixes nativas.

Desde seu lançamento, em 2007, o Peixe 
Vivo atua em três frentes: nos programas 
de conservação da ictiofauna e bacias 
hidrográficas, na produção de conheci-
mento científico para subsidiar esses 
programas e no envolvimento da comu-
nidade nas atividades previstas.

Informativo�Peixe�Vivo
BALANÇO�DAS�ATIVIDADES�DE�NOVEMBRO
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Evento foi restrito a convidados e imprensa

Eleitos em 2012 são diplomados 
na Câmara Municipal

Da redação

No dia 12 de dezembro, às 20 horas, foi 
realização a solenidade de diplomação 
do prefeito, vice, vereadores eleitos e 
suplentes para o período de 2013 e 2016.

Estiveram presentes, além dos diploma-
dos: a juíza Dra. Kellen Cristini, o promo-
tor de Justiça, dr. José Antônio de Freitas 
Dias Leite, o delegado de Polícia, dr. 
Geraldo Azevedo Costa Rios Neto e o 
atual prefeito Adair Divino da Silva. 
Também compareceram o senhor João 
Wilson de Araújo, representante da OAB 
seção Três Marias e o Tenente da Polícia 
Militar de Três Marias, Dênis Antônio 
Cabral.

A única ausência foi do vereador eleito 
Manoel Castelo Branco, que alegou mo-
tivo de força maior. O vereador deve ser 
diplomado no Cartório Eleitoral.

O evento teve lugares marcados e foi 
restrito a convidados e à imprensa, por 
determinação da Juíza de Direito. Não 
foram convidados presidentes de partido 
e outras lideranças locais. Em torno de 80 

pessoas estiveram na Câmara Municipal 
de Três Marias e alguns lugares perma-
neceram vazios.

Na abertura da solenidade a Juíza Kellen 
Cristini disse: 

'É a festa da democracia. Aqui 
encerra o trabalho da Justiça 

Eleitoral com a diplomação dos 
eleitos'. 

- Demos um exemplo de democracia para 
todo o país. Dos candidatos eleitos, 
especialmente Vicente e Eduardo, a 
sociedade espera que zelem pela coisa 
pública',- afirmou o promotor de Justiça.

Na sua fala, Vicente Resende destacou a 
importância de trabalhar em sintonia 
com a Justiça, vereadores, secretários da 
próxima gestão, servidores públicos e 
toda a sociedade.

Na sequência, Vicente se dirigiu às 
pessoas que o apoiaram durante a cam-
panha e 'vestiram a camisa do 15', 
solicitando que mantenham o espírito de 
luta.

Destaques da fala de Vicente

Temos a grande responsabilidade de 
devolver o poder para a comunidade, pois 
é para ela que vamos trabalhar. Quere-
mos ouvi-los. Queremos dar voz e vez a 
todos vocês.

Estou feliz e muito honrado com os 
11.255 votos que eu e Eduardo tivemos. 
Não estou deslumbrado, mesmo porque 
todos somos iguais perante a lei e Deus.  

Vou pautar o meu governo em 
São Francisco de Assis. Primeiro 

vamos fazer o necessário. 
Depois o possível. E, por último, 

o impossível.

Somos adversários, mas não somos ini-
migos. Vou ter a humildade de te procu-
rar quando for necessário (se dirigindo ao 
Prefeito Adair Divino da Silva).  Agradeço 
a todos, inclusive aos adversários, pois 
quero fazer um governo de união. Sem 
perseguição ou vingança. 

Conto com os vereadores que são o elo 
com a comunidade para resolver as 
mazelas da cidade e fazer de Três Marias 
uma cidade sustentável. 

Dos meus secretários quero que 
estabeleçam uma relação de 

diálogo e respeito com as 
pessoas, afinal, somos 

empregados da comunidade. 

Vamos trabalhar com uma mentalidade 
só: esta comunidade precisa ser valo-
rizada. Que derramem as bênçãos de 
Deus sobre todos nós - encerrou Vicente 
Resende.

Luís Bertier é o vereador mais 
antigo da Câmara

Luís Geraldo Fonseca Nascimento, 59 
anos, cumprirá seu sexto mandato, 
sendo então o vereador mais antigo e 
experiente da Câmara. Luís já foi presi-
dente da casa várias vezes e sua atuação 
sempre foi pautada na ética, lealdade e 
dignidade no exercício do mandato. Em 
2012, a Câmara passou pela maior reno-
vação da sua história com a eleição de 
sete novos vereadores de um total de 11 
vagas.

A Nutriforma deseja muita alegria, saúde, paz e sucesso para todos neste ano que está por começar!
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2013 vem aí! Que seja um ano glorioso com inúmeras alegrias para todos!

Por Manoel Castelo Branco*

Aos novos 
prefeitos 

Alerta sobre Variações de Receitas

Mais de 3 mil prefeitos, a chamado da 
Confederação Nacional de Municípios, 
foram a Brasília no dia 13 de novembro 
último, para protestar contra a queda nas 
receitas do FPM em 2012, pela redução 
do IPI de veículos e eletrodomésticos da 
linha branca.

Os prefeitos, liderados pelo presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski, foram recebidos 
pela ministra Ideli Salvati (das Relações 
Institucionais), que contestou a alegação 
de queda do FPM em 2012. A ministra 
informou que os repasses do FPM até 
outubro de 2012 seriam superiores ao de 
2011 referentes ao mesmo período, em 
números totais.

Sobre a questão, vale o comentário de 
que a somatória dos repasses este ano é 
de fato levemente superior ao do mesmo 
período do ano passado. Mas, indo aos 
balancetes demonstrativos das receitas 
dos municípios, se visualiza que houve 
repasse a menor em janeiro, porém com 
recuperação crescente até junho, para 
uma ocorrência de redução expressiva no 
segundo semestre, nos meses de julho, 
agosto e outubro. O que frustrou as 
expectativas e quebrou o planejamento 
financeiro em curso.

No entanto, autorizada pela presidenta 
Dilma Roussef, a ministra anunciou que o 
Governo Federal promoverá uma ajuda 
extra aos municípios com o repasse de 1,9 
bilhão de reais do Fundo de Exportações 
(FEX), superior à alegação de queda nas 
receitas do FPM, segundo a CNM, de 1,8 
bilhão. Vale ressaltar que o auxílio extra 
anunciado pela ministra, e que a presi-
denta Dilma teria garantido não ser 
inferior ao do adicional de 1% de 2011, 
não se confunde com o mencionado 
adicional de 1% da média anual do FPM, 
instituído pelo presidente Lula em 2009 e 
repassado todo ano.

O mundo assiste a ondas de crises desde a 
bolha imobiliária americana de 2008 e 
com o colapso nas finanças públicas e de 
bancos na Europa em 2011, com reflexos 

sobre as demais economias, inclusive as 
dos países emergentes, com redução dos 
índices de crescimento ou recessão. No 
Brasil, o presidente Lula em 2009 e agora 
a presidenta Dilma adotaram medidas de 
incentivo ao consumo, para garantir a 
produção e os empregos, com redução do 
IPI sobre veículos e eletrodomésticos da 
linha branca.

A medida tem alcançado o seu propósito, 
mantendo o ritmo da economia e mesmo 
o crescimento, ainda que em grau abaixo 
das expectativas em condições normais 
de mercado. O que é salutar também 
para os municípios, na medida em são 
protegidos os empregos e as rendas dos 
trabalhadores, evitando-se aumento da 
vulnerabilidade social. Mas tem trazido 
redução de importante receita dos 
municípios, os repasses das quotas do 
FPM, formado pelo Imposto de Renda e 
pelo IPI.

A lição que se extrai, a despeito de o Brasil 
figurar entre os poucos países do mundo 
com algum crescimento econômico na 
atualidade, é que os gestores públicos 
não podem trabalhar com planejamentos 
elaborados à base da expectativa do 
crescimento das receitas, mas no máximo 
com a manutenção do atual volume das 
receitas, ou ainda com a hipótese de 
eventual redução das mesmas.

Se os atuais prefeitos não puderam tra-
balhar sob tal advertência, esta deve 
iluminar os novos gestores e os seus auxi-
liares, na fase preparatória da transição e 
no governo a se iniciar em breve. 

Tema de palestra, em seminário de 19 de novembro de 
2012, promovido pela AMADEUS Consultoria, em Belo 
Horizonte.

* Filósofo e advogado em Direito Administrativo e 
Eleitoral.

Direito
Cidadão
Bruno Rafael Souza Nascimento

OAB-MG nº 102.428

Dicas para fazer 
valer seus 'direitos'

Em mais uma oportunidade, trago rele-
vante prestação de serviço a nossos 
leitores abrimos, a partir dessa edição, 
espaço para sanar dúvidas, como forma 
de acesso à informação e promoção 
efetiva da cidadania, bem como evitar 
qualquer aplicação errônea das normas 
jurídicas vigentes, especialmente o 
abuso de poder ou autoridade pública.

1) A Lei no Brasil prevê prazo para se 
julgar uma pessoa que foi presa pela 
Polícia? 
Sim. Os Tribunais espalhados pelos país 
têm entendido que, normalmente, o 
prazo máximo permitido para se manter 
uma pessoa presa, provisoriamente, é de 
180 (cento e oitenta) dias. Quer dizer 
que, se o acusado não for regularmente 
sentenciado nesse período, deverá ser 
colocado imediatamente em liberdade, 
principalmente se o 'excesso de prazo' 
tiver sido ocasionado pela conhecida 
morosidade da Justiça, circunstância 
infelizmente vivenciada em nossa comar-
ca.

2) Qual é o prazo que a Prefeitura tem 
para cobrar IPTU dos contribuintes?
A resposta é simples: 05 (cinco) anos. 
Eventual cobrança em período anterior a 
isto é ilegal e indevida, uma vez que 
houve a perda do direito (prescrição) de 
cobrar por causa da decorrência do 
crédito temporal de cinco anos. Cabe 
esclarecer que “a aplicação da referida lei 
não é automática, como deveria ser. No 
caso do contribuinte precisar de uma 
Certidão Negativa do seu imóvel para 
venda, por exemplo, a Prefeitura só 
fornecerá se não constar débito tribu-
tário naquela determinada inscrição, 
ignorando a prescrição. Neste caso, o 
cidadão pode entrar como uma ação 
contra o Município para garantir os seus 
direitos, os quais deveriam ser garantidos 
por este. É preciso acionar a lei para fazer 
cumprir a lei.” 
(Texto extraído em: 
http://www.meritionline.com.br/Prescri%E7%E3o%20do%20IPTU.html). 

3) É possível se fazer algum contrato 
referente à herança de pessoa viva?
Não. O artigo 426 do Código Civil de 2002 

é claro ao proibir e atribuir como nulo de 
pleno direito (ou seja, sem qualquer valor 
jurídico) o contrato que tenha como 
objeto a herança de pessoa viva.

4) É verdade que o (a) idoso (a) tem 
prioridade/preferência na tramitação 
de processos judiciais?
Sim. De acordo com o artigo 71 do 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003):“É 
assegurada prioridade na tramitação dos 
processos e procedimentos e na execu-
ção dos atos e diligências judiciais em que 
figure como parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, em qualquer instância.”.
Além de idosos, têm direito ao beneficio 
da 'prioridade processual' em todas 
instâncias  pacientes de câncer e outras 
doenças graves, conforme previsto pela 
Lei nº 12.008/09.

5) Dirigir carro ou moto sem possuir 
CNH ou permissão para tanto é crime?  
Não. De acordo com o artigo 309 da Lei nº 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), 
o condutor que não possuir CNH (carteira 
nacional de habilitação) ou permissão 
para dirigir somente será tido por crimi-
noso quando 'gerar perigo de dano' a 
pessoas, como por exemplo, colocar em 
risco a integridade física de pedestres, 
passageiros, ciclistas e outros motoristas. 
Ainda assim, de acordo com o artigo 162 
do CTB, no âmbito administrativo, o 
motorista imperito, ou seja, que não 
possui CNH ou permissão para dirigir, 
estará sujeito à multa no valor de R$ 
574,61 (quinhentos e setenta e quatro 
reais e sessenta e um centavos) mais 
apreensão do veículo. No entanto é 
extremamente recomendável que ape-
nas façam uso da direção, pessoas devi-
damente habilitadas, pois existem es-
colas e centros de formação de condu-
tores especializados no ensino de tal 
habilidade.

*Bruno Rafael Souza Nascimento é advogado em 
Três Marias - Rua John Kennedy, 36, 1° andar - 
Centro. Fone: 38 - 3754.3702

Anuncie no JTM

O jornal da verdade

Anúncios de diversos tamanhos 
e formatos de acordo com 

a sua necessidade.

(38) 3754-2423
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Eu guio ou você?

Quando o pessoal começou a comprar 
carro na região foi um pega pra capar 
danado. Porque comprar o sujeito com-
prava, dirigir é que é outro problema.

O tal tinha rédea redonda, sapato de 
borracha e bebia álcool, gasolina ou óleo 
diesel. Era uma novidade só.

Um cumpadre meu comprou um e quem 
veio tocando aquilo foi um sobrinho dele 
lá da cidade. Com uma semana, deu uns 
treinos lá pra ele e ele pegou uma 
confiança meio frouxa naquilo.

Primeira coisa que quis fazer foi ir na 
cidade. Logo de arranco foi dando 
aqueles baque, fazendo que ia parar mas 
aí foi. Parecia que estava engasgado o 
bicho e o pescoço da turmada ia dando 
aqueles tranco que até e parou de vez 
mesmo.

Quando embalou foi uma beleza, subiu a 
serra grande e desceu a serra e lá foi indo 
cortando estrada. A gente estava anima-
do mesmo, pois ia chegar numa veloci-
dade bem boa na cidade. Uma baque ou 
outro a gente tolerava, batia cabeça no 
teto, uma no outro e aí foi indo.

Chegando lá o cumpadre estacionou bem 
devagarzinho perto da venda do seo 
Quim de Ramiro, e lá ficou. Muita gente 
veio ver aquele bicho, mas o cumpadre 
resolveu não esnobar não, simplesmente 
saiu andando comprando alguma coisa 
ou outra. 

Eu mais a muié também queria comprar 
uma necessidade que tinha lá na cidade e 

apartamos do cumpadre, mas não esque-
cemos de marcar um local pra encontrar 
na hora de ir embora.

Já bem avançado da hora a gente estava 
lá debaixo de um pauzinho em frente a 
padaria, já no rumo da saída pra roça 
mesmo e nada do cumpadre aparecer. O 
tempo foi passando, fiquei meio preocu-
pado, mas aí ele apontou lá na curva e eu 
animei de novo.

O que que foi cumpadre, o bicho deu 
problema? Não cumpadre , sabe o que foi 
sô, quando eu saí pra fazer compra, na 
hora que voltei teve um filho da mãe que 
parou na frente mesmo do carro. E o pior 
é que outro parou bem atrás e aí fiquei lá 
pra ver se eles apareciam. Daí até que o 
da frente chegou e aí saí né mesmo? Se 
não não tirava ele não.

É daí pensei que de a cavalo eu já tava em 
casa. Mas fomos embora. A toada emba-
lou e saímos fazendo poeira prá lá. 

Eu desconfiei que o cumpadre tava 
brincando de acertar os buracos da 
estrada, num errava um. Eu gritava meia 
ele, cumpadre! Meia ele e ele ia e passava 
as rodas bem no meio mesmo do buraco. 
Eu nunca dirigi não, mas eu falei, meia o 
buraco, cumpadre, num acerta não, 
passa ele no meio do carro, sô! E ele 
pegou foi uma nervosia e falou, quem tá 
guiando sou eu ou o senhor cumpadre? 
Respondi só com um hum....e aí foi.

Mas num alto bem lá na frente o cumpa-
dre passou num buraco meio feio, por 
gosto mesmo penso eu. E aquele bicho 
foi rabeando de cá, rabeando de lá e o 
cumpadre torcendo a rédea daquilo 

pisando no freio, e saiu derrapando. 
Quando vi o bicho pulou por riba do 
barranco e saiu comendo cerrado. O 
cumpadre foi manejando aquilo, desviou 
de um pau aqui, de outro alí até que 
parou bem pertinho de uma sucupira 
grande mesmo. Bater não bateu não.

Ele olhou pra mim e falou: Ó cumpadre, 
sem gracinha hein? Fala nada não. Daí 
calei mesmo e ainda segurei a muié. Ela 
que num segurou, tinha urinado de medo 
o carro todo já.

Daí saí, sentei na sombra e comecei a 
enrolar um pito. O homem tentava de 
todo jeito manobrar o bicho e nada só ia 
chegando mais perto. Até que encostou 
de leve mesmo no pau.

Ele saiu igual doido num falou nada. E a 
gente lá sentado esperando. Já quase de 
noitinha volta ele a cavalo. Veio trazendo 
um facão e um machado. E eu olhando.

Quando dei fé o homem num começou a 
cortar o pau e foi indo, suor descendo, os 
olhos envermelhando, até que conseguiu 
o que queria. Torou a sucupira bem 
rentezinha ao chão e falou: esperar ela 
morrer a gente morria antes né cum-
padre?

Daí ele passou o carro e bem devagar-
zinho voltou pra estrada desviando dos 
paus. Manobrar sabia não. Nem ré ele 
sabia que tinha, pra ele só andava pra 
frente mesmo. Mas o pior que eu fui 
abrindo a picada de a cavalo com o facão 
na mão até chegar em casa. Da próxima 
vez até vou cumpadre, mas aí guio eu!

Por Adhemar Marques

Enfim, mais um ano se cumpriu. O Natal 
cristão chegou e comemora a natividade, 
muito embora a chance do Cristo ter 
nascido em 25 de dezembro é de 1 em 
365 ou 1 em 366, se o ano for bissexto. Na 
verdade, sabemos que a festa cristã se 
sobrepôs ao ritual romano do Sol Invictus 
(Dies Natalis Solis Invicti), que no hemis-
fério Norte, em torno do dia 25 de 
dezembro, coincide com o solstício de 
inverno (noite mais longa do ano), signifi-
cando também a promessa de retorno à 
vida, que renascia em meio à escuridão e 
à neve, sinalizando que o Sol, aos poucos, 
se superpunha às trevas.

Enfim, é fácil perceber que a história da 
cultura se explica, em grande parte, pela 
apropriação de tradições e rituais de múl-
tiplos povos. No entanto, para nós, hoje, 
as raízes disso tudo pouco importam. O 
que importa é que temos a oportunidade 
de desejar tudo de bom aos amigos, 
inclusive, àqueles que a gente não vê 
desde... tanto tempo.

E um 2013 com muita saúde - isso é o 
essencial - para você e sua família. O 
resto, aquilo que está além da saúde, nós 
conseguimos, porque somos homens (e 
mulheres também) que aprendemos  a 
cultivar a simplicidade, a solidariedade e 
a fraternidade com aqueles que temos a 
oportunidade de conviver nessa vida.

Independente de datas, seja feliz e cultive 
boas amizades.

*Adhemar Marques é professor de história com 
inúmeros livros didáticos publicados pelas mais 
conceituadas editoras do país.

adhemar.marques.historia@gmail.com

Natal e história
Para além das religiões



Por Pedro Fonseca

No dia 1º de dezembro, em Nova Lima, 
casaram-se Natacha e João Paulo. Nata-
cha é filha de Carlos Humberto Fonseca 
Nascimento e Maria das Graças Nascif. O 
evento contou com a presença de grande 
parte da família da noiva. Por parte de 
pai, naturais de Três Marias, Andrequicé 
e Pedras. Por parte da mãe estavam 
diversos parentes de Cajuri e Viçosa. Isto 
sem contar com inúmeros amigos de 
diferentes regiões. Parabéns ao novo 
casal.
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Casamento de
Natacha e João Paulo

Casamento de
Natacha e João Paulo

Natacha e João Paulo

Joel e esposa

 Família reunida  Natacha e Carlos Humberto

Beto e Dani

  Amélia, Graça(mãe da noiva), Zaíra, Miriam e Zaíra. As irmãs Nascif

  Convidados. Em primeiro plano: Luís Bertier, Geneyde, Flavinha e Carol
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Empresa�melhora�cada�vez�mais�seu�desempenho�ambiental

Copasa:�tratamento�de�esgoto�e�
investimentos�em�Três�Marias

A�COPASA,�responsável�pelo�esgota-
mento� sanitário� de� Três� Marias,�
comunica� que� a� ETE� �� Estação� de�
Tratamento� de� Esgoto� está� em�
funcionamento� desde� 2010,� aten-
dendo� à� legislação� ambiental� que�
estabelece� condições,� padrões� e�
parâmetros� para� lançamentos� de�
efluentes�em�cursos�d'água,�tais�como�
Demanda� Bioquímica� de� Oxigênio,�
Demanda� Química� de� Oxigênio,�
Oxigênio� Dissolvido,� Sólidos� Sedi-
mentáveis�e�Turbidez.

Os�resultados�que�medem�a�eficiência�
da�ETE�encontram-se�rigorosamente�
de� acordo� com� as� exigências� dos�
órgãos�ambientais�estaduais�e� fede-
rais,�não�comprometendo�o�Ribeirão�
Barreiro�Grande,�afluente�do�Rio�São�
Francisco.

Neste�ano,�devido�ao�fato�do�grande�
período�de�estiagem�e�altas� tempe-
raturas,� alguns� cursos� d'água� que�

formam� o� Ribeirão� Barreiro� Grande�
praticamente� secaram,� compro-
metendo�drasticamente�a�sua�vazão.�
Com� isso,� o� oxigênio� dissolvido� na�
água� foi� reduzido� e� o� aspecto� das�
águas� na� foz� do� ribeirão� no� São�
Francisco� ficou� comprometido� por�
cerca� de� 60� dias,� conforme� nossas�
análises.

A�COPASA� tem� como� compromisso�
zelar�e�cuidar�do�meio�ambiente,�levar�
água�de�qualidade,�recolher�o�esgoto�
e� efetuar� o� tratamento� com� a�
finalidade� de� perpetuar� os� cursos�
d'água,� isentando-os� de� qualquer�
meio�de�poluição.�

Visando� melhorar� ainda� mais� seu�
desempenho� ambiental,� a� COPASA�
realizará�na�cidade�de�Três�Marias,�em�
2013,� a� implantação� do� segundo�
módulo�de�tratamento�da�ETE,�dupli-
cando�sua�capacidade�de�tratamento,�

permitindo� que� a� nova� ETE� possa�
atender� plenamente� até� o� ano� de�
2040.� Também�em� 2013,� a� COPASA�
realizará�obras�de�esgotamento�sani-
tário� nos� bairros� Nova� Três� Marias,�
Florença,�Parque�das�Nações,�dentre�
outros.�A�partir�de�2014,�as�obras�de�
ampliação�atingirão�os�bairros�Jardins�
dos�Pescadores,�Professor�Jhonsem�e�
Náutico.�

Para� o� abastecimento� de� água�
acompanhar�o�crescimento�da�cidade�
e�o�consumo�elevado�pelo�turismo,�a�
COPASA� já� está� executando� obras�
que� ampliarão� a� produção� de� água�
em� 30%,� sendo� que� este� aumento�
será� antes� do� carnaval� de� 2013.� Em�
2012�foi�concluído�um�novo�projeto�

para�o�sistema�de�abastecimento�de�
água,�com�base�no�Plano�Diretor�da�
cidade.� Este� novo� projeto� contem-
plará� investimentos� de� cerca� de� 5�
milhões� de� reais,� com� obras� de�
captação� no� lago,� novas� adutoras� ,�
nova�ETA���Estação�de��Tratamento�de�
Água,�03�novos�reservatórios�e�15�km�
de�redes�de�distribuição�de�água,�com�
início�previsto�para�2014.

Todos�esses�investimentos�na�cidade�
de� Três� Marias� estão� previstos� no�
contrato� de� concessão� existente�
entre�a�COPASA�e�o�município,�que�foi�
renovado�em�2012�por�mais�30�anos.�

Informe�publicitário
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Audiência pública discute 
pesca predatória no São Francisco
Audiência pública discute 

pesca predatória no São Francisco

Da redação

No dia 7 de dezembro, com a presença de 
quatro promotores, três de Patos de 
Minas e um de Três Marias, foi realizada 
audiência pública para discutir a pesca 
predatória nos rios São Francisco e 
Abaeté.

Além dos promotores dr. Marcelo 
Azevedo Maffra, Paulo César Freitas, 
Paulo Henrique Delicole e José Antônio 
Dias de Freitas Leite, estiveram presentes 
representantes da Polícia Mil itar 
Ambiental e mais de oitenta pescadores.

Dr. Marcelo Azevedo Maffra abriu a 
reunião anunciando que, 'através da 
mobilização de todos, conseguimos 
suspender o licenciamento ambiental 
das PCH's planejadas para serem 
construídas no rio Abaeté. Agora vai ser 
feito um estudo sério do impacto 
ambiental na vida do rio'.

O Promotor de Três Marias declarou: - Se 
a situação continuar como anda hoje, os 
filhos de vocês não vão ter peixes para 
pescar'.

Em tom de desabafo, Dr. José Antônio foi 
contundente na sua fala: '- Estou em Três 
Marias há cinco anos. Tenho um amor 
muito grande pela região. Há dois anos 
apreendemos 15 km de redes e tone-
ladas de peixes durante a piracema. O 
que presenciei no rio este ano foi 
lastimável. Vi mais de 40 barcos na barra 

do rio Abaeté com o São Francisco, logo 
depois das primeiras chuvas'. 

Segundo ele a fiscalização é ineficiente e 
os pescadores estão bem equipados. Dr. 
José Antônio disse que teria  ouvido de 
um policial: - A situação é humilhante 
para nós. É uma luta desigual, pois a 
gente não consegue alcançá-los'.

- Existe gente séria, mas existe uma leva 
de criminosos no rio' – disse o promotor.

Neste momento um pescador de nome 
Cláudio começou a questioná-lo de for-
ma agressiva e desrespeitosa, interrom-
pendo a sua fala várias vezes. Mesmo 
assim o promotor seguiu em frente e 
afirmou que o que tem visto é intenção 
do lucro exorbitante.

Moisés Cirino, presidente da Colônia dos 
Pescadores de São Gonçalo do Abaeté, 
pediu desculpas ao promotor, mas 
atacou a legislação vigente e disse: '- Os 
fiscais nem sabem nem o nome dos 
peixes que estão fiscalizando. Prendem 
pescadores e levam para o mato. Casas 
são invadidas com mandados de busca 
ilegais. Até atiram nos pescadores'.

Com a intenção evidente de tumultuar a 
reunião, o pescador Cláudio, que não 
quis fornecer seu nome completo, come-
çou a atacar as empresas instaladas em 
Três Marias e representantes delas, 
alegando que elas são as maiores respon-
sáveis pela mortandade de peixes. 

"Pode uma pessoa ter dez mil 
quilos de peixe em casa, na 
primeira semana da piracema?"

Major Veríssimo

O major Veríssimo, da Polícia Militar 
Ambiental, ainda completou: '- Se estão 
sendo abordados deste jeito é porque 
atuam como criminosos'. 

Irritado com o desenrolar da audiência 
pública, o promotor José Antônio chegou 
a se levantar da mesa para ir embora, 
como fez o repórter do JTM.

De acordo com Norberto Antônio dos 
Santos, o promotor José Antônio resol-
veu permanecer até o final da audiência 
pública, que parecia que não ia terminar.

Sílvia Freedman  pediu a palavra e disse:
'- Único surubim que existe em Penedo, 
quase na foz do Rio São Francisco, é 
taxidermado (embalsamado) e a gente 
queria que isso não acontecesse aqui'. 

Os promotores sugeriram a criação de 
um grupo de trabalho para levantar toda 
a situação; propuseram a criação de um 
projeto social de geração de emprego e 
renda, além de  notificar o Ministério do 
Trabalho para efetuar o pagamento do 
salário que os pescadores têm direito na 
piracema, de forma antecipada.

"No final encontramos um 
caminho de entendimento. Dos 
pescadores presentes, apenas 

um quarto deles trabalha 
ilegalmente" 

Norberto Antônio dos Santos

Opinião

Sem sombra de dúvida a pesca preda-
tória é um crime ambiental que compro-
mete definitivamente a vida de rios 
importantes como o São Francisco e o 
Abaeté – o maior berçário de peixes de 
piracema. É necessário aumentar a 
fiscalização e combater de forma inces-
sante as atividades ilegais, dentro de 
qualquer rio.

Outra coisa importante precisa ser desta-
cada: o respeito às pessoas precisa ser 
norma de conduta de qualquer cidadão. 
Ninguém tem o direito de questionar, de 
forma agressiva e quase desrespeitosa, 
autoridades que desejam preservar as 
riquezas mais importantes da região: o 
peixe e a pesca.
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Alguns pescadores tentaram tumultuar o encontro
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Da redação

No  dia 8 de dezembro o JTM fez uma 
entrevista exclusiva com Eduardo Pereira 
Barbosa sobre os trabalhos da equipe de 
transição de governo, da qual é o coorde-
nador geral.

Eduardo da Praia, como é mais conhe-
cido, foi eleito vice-prefeito junto com 
Vicente Resende.

Até 31 de dezembro exerce o cargo de 
vereador com seis mandatos sucessivos. 
É considerado um dos vereadores mais 
experientes da Câmara Municipal de Três 
Marias, tendo exercido a presidência da 
casa várias vezes.

 Como está sendo a transição?
Formamos a equipe e dividimos por 
comissões temáticas. Para facilitar os 
trabalhos, as pessoas atuaram nos 
setores com os quais tinham afinidade.

A necessidade de uma equipe de 
transição é regida por lei?
É sim. A lei exige que o prefeito em final de 
mandato indique uma comissão e o 
prefeito eleito apresente a sua equipe. A 
relação entre as equipes é feita de 
coordenador para coordenador.

Vocês tiveram dificuldades para levan-
tar as informações?
No início tivemos muita dificuldade, mas 
foram superadas. Eu e o Vicente procu-
ramos o Prefeito dizendo que queríamos 
a transição  tranquila, com  acesso a 
todas informações, com clareza e relató-
rios verdadeiros. Ele foi frio, mas concor-
dou. Apesar disso, não quis ceder um 
espaço dentro da Prefeitura para a nossa 
equipe funcionar. Disse que não tinha 
espaço e não podia. Tivemos que alugar 
uma sala ao lado da Prefeitura para isso.

A que você atribui a resistência do 
Prefeito?
Honestamente não sei. Deve ter sido o 
impacto da derrota do seu candidato.

Vocês conseguiram todas as infor-
mações?
Não. Faltaram muitas, principalmente 
das áreas da Administração, Fazenda e 
Planejamento. Oficiosamente acabamos 
tendo acesso a elas.

Qual foi a estratégia que usaram para 
isso?
Vicente e eu começamos a visitar as 
secretarias e vários setores. Isso abriu as 
portas. Os funcionários começaram a 
colaborar espontaneamente. Na verdade 
conseguimos atropelar as dificuldades.  
As conversas pessoais foram muito 
importantes para a gente ter subsídios.

Qual a importância das informações que 
obtiveram?
São fundamentais para a gente ter um 
norte. Para saber por onde começar a 
administração. As pessoas que partici-
param da equipe trabalharam de forma 
voluntária e tiveram um desempenho 
incrível. Fizeram um belo trabalho. Hoje 
temos informações suficientes para fazer 
um diagnóstico.

Qual será o próximo passo?
Agora é transformar tudo isso em um 
planejamento inicial. Temos mais de 20 
mil documentos para analisar. Rece-
bemos as últimas informações dia 6 
dezembro. É muita coisa. Pretendemos 
fazer um planejamento estratégico para 
os primeiros três meses.

E o cenário, qual o quadro que encon-
traram?
A Prefeitura passa por muitas dificul-
dades. Não sabemos nem quanto deve e 
a quem deve. Alguns membros da nossa 
equipe acham que a situação é crítica, 
muito crítica. Tem a dívida do IPREM que 
está acima de cinco milhões de reais. Não 
sabemos nem a dívida total da Prefeitura.

E a expectativa com relação ao próximo 
governo?
Vamos fazer um governo melhor do que 
todos que já tiveram em Três Marias. Ao 
mesmo tempo vamos entrar numa Prefei-
tura que teve a pior administração de 
todos os tempos. O hospital só não 
fechou porque era impossível fechar. 
Deve hoje em torno de três milhões de 
reais, tem processos na Justiça, bens 
penhorados e dívidas trabalhistas. Se 
fosse uma empresa qualquer já teria 
fechado as portas há muito tempo. Temos 
que resolver a situação do IPREM – 
Instituto de Presidência dos Servidores 
Municipais – para que a prefeitura possa 
ter acesso a convênios que exigem 
certidão previdenciária.

Como você viu a campanha?
Ela foi diferenciada. Foi histórica. Nunca 
se viu uma mobilização tão grande em 
Três Marias. Em resumo, foi uma cam-
panha maravilhosa. Exigiu da gente um 
grande esforço, mas valeu a pena. 
Quando aceitei ser vice, fiquei muito feliz.

E o seu relacionamento com o Vicente?
Sempre tivemos um belo relaciona-
mento. Não tenho nada a reclamar dele. 
Ele tem me valorizado muito.

E qual vai ser a sua função na adminis-
tração, além do papel de vice-prefeito?
Vou me dedicar ao máximo. Não quero 

assumir uma secretaria. Prefiro coor-
denar toda a administração. Quero 
ajudar o Vicente a fazer um grande 
governo.

Qual a sua mensagem final para a ci-
dade?
É de esperança e otimismo a partir de 
2013. As dificuldades serão superadas. O 
meu desejo, o meu sonho, é de que Três 
Marias seja a terra das oportunidades 
para todos. Peço às pessoas que confiem, 
pois não vamos decepcioná-las.

‘Temos mais de 20 mil documentos para analisar'

Dedo de 
Prosa

Eduardo da Praia



Da redação

No dia 4 de dezembro, às 18h30, no Clube 
da Associação Atlética Mineira de 
Metalurgistas, na Vila Votorantim, foi 
realizada a premiação das duas alunas 
vencedoras do concurso de redação 
'Tempos de Escola', Stella Isis Gonçalves 
Camargos e Karla Jhenny Alves da Silva, 
das escolas municipais Clarinda Firmina 
Araújo Santos e Antônio da Fonseca Leal, 
respectivamente.

A aluna Stella Isis foi autora da redação 'A 
minha escola e os meus sonhos' e ganhou 
uma bicicleta Caloi Aro 20. A outra 
premiada, Karla Jhenny, que trabalhou o 
tema 'Um sonho e meus dias', recebeu 
uma máquina fotográfica digital Sony. 
Ambas leram suas redações para todos os 
presentes.

Os professores, orientadores e as escolas 
das alunas vencedoras receberam um kit 
de livros, certificado de participação em 
nome do Instituto Votorantim e acesso à 
plataforma Futura TEC, espaço virtual 
que permite o acesso às diversas 
produções educativas elaboradas pelo 
Canal Futura.

O evento teve a participação do grupo de 
percussão do Instituto Opará, que pre-
senteou a plateia com um belo espetá-
culo. Em seguida, Jéssica Priscila e 
Leandro de Souza, alunos do Instituto 
Opará, leram suas mensagens de agrade-
cimento pela oportunidade que tiveram.

O PVE é trabalhado em quatro ciclos. O 
primeiro orienta o planejamento das 
atividades que os mobilizadores vão 
realizar ao longo do ano. O segundo 
estimula a discussão sobre o valor da 
educação e as políticas de acesso e 
permanência no ensino. O terceiro 
destaca a importância do conselho 
escolar e a participação nessa instância 
de cada segmento envolvido com a 
escola. No quarto ciclo, são realizados os 
encontros municipais de mobilização 
pela Educação. 

Cibely Souza e Silva, gerente do DBO e 
Comunicação, representou o gerente 
geral do Sistema Três Marias, Fernando 

Rezende, que não pode comparecer ao 
evento.

'O objetivo deste projeto é a 
melhoria da qualidade da 
educação pública em 32 

municípios, onde a Votorantim 
atua.  Mais de mil alunos foram 
beneficiados com o Programa 

de Educação Ambiental, foi 
formado o comitê de 

funcionários voluntários pela 
educação e o concurso de 

redação 'Tempos de Escola', 
que estão sendo premiados 

hoje'

O programa Parceria Votorantim pela 
Educação – PVE - atua de acordo com as 
diretrizes do Plano de Desenvolvimento 
da Educação do Ministério da Educação e 
teve a sua metodologia reconhecida pela 
Fundação Banco do Brasil, como uma 
tecnologia social passível de ser com-
partilhada e replicada.

Ao final do evento se apresentou a dupla 
Natália e Isabela  que cantaram a música 
'Não às drogas'. As duas crianças fazem 
parte do curso de formação do PROERD 
de Três Marias.

Votorantim Metais 
premia concurso 'Tempos de Escola'
Votorantim Metais 

premia concurso 'Tempos de Escola'
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Vencedoras receberam bicicleta e máquina fotográfica



Da redação

No dia 10 de novembro, às 23h00, no 
clube da AAMM, em Três Marias, 
aconteceu a premiação dos vencedores 
do Prêmio Mérito Empresarial 2012 que 
foi concedido aos profissionais liberais 
que se destacaram na cidade. 

Estiveram presentes o Prefeito Adair 
Divino da Silva, a Presidente da ACE/CDL, 
Gislaine Márcia Pires da Silva, e o Diretor 
Social ACE/CDL, Antônio Aparecido dos 
Santos, que entregaram os certificados 
aos homenageados. A comissão organi-
zadora, ex-presidentes da ACE/CDL e 
representantes de associados pioneiros, 
homenagearam mais de cem pessoas. A 
comemoração aos 30 anos da ACE/CDL 
em Três Marias representou um marco 
para a instituição.

Logo após, os presentes puderam curtir o 
som da Banda Expresso & Companhia 
que agitou a noite.

"A ACE/CDL vem se destacando 
nacionalmente. Está concorrendo 
ao prêmio de melhor sistema de 
conciliação do país. Isso acontece 

apenas um ano após sua 
implantação em Três Marias. A 

instituição ficou em segundo lugar 
na premiação geral. Isso é motivo 

de orgulho para todos nós"
Gislaine Márcia Pires da Silva
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Prêmio Mérito 
Empresarial 2012
Mais de cem pessoas foram homenageadas
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Raios Baterias, Sacolão Sacola Cheia, Pac Cosméticos e Hotel Fazenda Mar Doce

Beg Bebidas agradece a todos pela homenagemDrogaria Rocha dedica a seus clientes a sua premiaçãoO Prefeito, Gislaine e Antônio dos Santos



Pedras

Bilico - Um dos mais antigos moradores 
das Pedras, Bilico , 73 anos, é filho de 
Antoninha e João de Freitas Velho. Vive 
sozinho com Deus na beira do córrego das 
Pedras.  É um cidadão sistemático.

Cabecinha (1) - Darci é o filho de Geral-
dinho cabeça. Viveu grande parte da sua 
vida nas Pedras. Atualmente reside em 
Três Marias.

Cabecinha (2) - Zezinho também é filho 
de Geraldinho Cabeça. Todos os irmãos 
têm o apelido de Cabecinha.

Forquilha

Filho Celso - Romário de Moura Silva é 
filho de Celso  da Alvita. Mora na For-
quilha desde que nasceu.

Vinícius - Filho de José Antônio da Baldina 
e Nininha. Acabou de se formar no 
segundo grau. O outro filho Diego, se 
formou em administração pelo SENAC. Os 
pais estão orgulhosos. O JTM deseja todo 
sucesso!

Bom vizinho - Cesário Teodoro Rodrigues 
é uma pessoa exemplar. Amigo, com-
panheiro e prestativo. Mora na fazenda 
Senhor do Bonfim.

Andrequicé

Das Pedras - Hélio Dias Magalhães, 
nascido nas Pedras, alugou o  bar de 
Márcia e Mércia, conhecido como O 
'Boteco dos Borá'. Hélio é sobrinho do 
Jorso e Abelinho. 

Bisneto de Manuelzão - Marcos Vinicius 
de Aguiar é bisneto de Manuelzão. Neto 
de Maria Nardy e filho de Antônio Cícero.

Bordadeiras - Todas as quintas-feiras elas 
se reúnem na Casa Rosa e escolhem os 
temas das belas peças de decoração. 
Nesta reunião todas resolveram ler o JTM.

Tiê - Hillary é filha de Antônio Bertier 
Fonseca Nascimento. Ele também nasceu 
nas Pedras e mora em Andrequicé há 
muitos anos.
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Da redação

Zackia está à frente da Fundação Sálua 
Daura de Arte e Cultura - FADA, desde o 
ano de 2000. Lá, ela tem realizado inú-
meros projetos de inclusão social através 
da arte terapia.

Seu foco agora está na ampliação das 
atividades envolvendo toda a comuni-
dade de Três Marias, oferecendo novos 
cursos em parceria com profissionais 
qualificados e instituições.

Com o objetivo de democratizar a arte e a 
cultura, Zackia abre as portas de suas 
empresas para receber alunos da rede 
pública e privada. 

A partir de 2013 serão ampliadas as ações 
do projeto "LUZ, CÂMERA, AÇÃO!" da 
FADA, com implantação de cinema 
itinerante e produção de vídeos de 
câmera direta e animação.

Em janeiro terá início a produção de um 
vídeo poema baseado no livro "De Verbo 
e Águas" de Zackia, aprovado pela 
Funarte no concurso "Microprojetos Rio 
São Francisco". As inscrições estarão 
abertas para jovens de 17 a 29 anos.

'No Studio Z, onde exibimos 
filmes e animações produzidos 

na FADA, as crianças ficam 
encantadas ao mergulhar no 
universo místico do cinema. 

Em meu atelier se surpreendem 
com as formas, cores e com as 

possibilidades de 
materializarmos nossas 

criações. No Hotel Mar Doce 
encantam-se com o cenário e 

se divertem redescobrindo 
histórias e brincadeiras 

ancestrais'  
Zackia

Através da FADA está sendo produzido 
um vídeo piloto de uma série prota-
gonizada pelos alunos que participam de 
todas as etapas de produção, incluindo 
pesquisa, construção de personagem, 
roteiro, até a finalização e lançamento. E, 
para brindar a todos que contemplam a 
arte, Zackia está finalizando uma escul-
tura dedicada à fertilidade que será 
instalada em seu hotel no final deste ano, 
como um presente de ano novo. 
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 Produtora cultural amplia projeto 
de democratização da arte e cultura

Zackia Daura investe no futuro dos jovens
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Por Pedro Fonseca 

No dia 14 de novembro, o JTM foi fazer a 
cobertura de uma reunião do 'Grupo 
Esperança Viva', coordenado pelo ex-
dependente de drogas, Anderson Laredo 
Peixoto.

O repórter resolveu fazer uma entrevista 
com Anderson, 42 anos, que usou crack 
durante 17 anos e hoje se encontra 
totalmente recuperado.

Como o grupo funciona?
O objetivo é passar a experiência de cada 
um com álcool e outras drogas, inclusive 
para as famílias. Tentamos ajudar de 
todas as formas. O nosso trabalho vai 
além: encaminhamos pessoas para 
internação na Fazenda Esperança.

Conta a sua história?
Usei drogas durante 17 anos. Era depen-
dente de crack. Acabei com tudo que 
tinha. Larguei família, abandonei curso 
superior.  Deixei tudo de lado. A doença 
da droga é progressiva. Para eu ser 
internado na Fazenda Esperança minha 
mãe teve que comprar quatro bermudas 
e um par de chinelos.

Quanto tempo ficou lá?
Um ano.  A fazenda não te cura. Lá a 
gente aprende muita coisa. É tudo 
baseado na palavra de Deus. Ninguém é 
tratado com remédio. A gente trabalha, 
faz uma verdadeira terapia. Sai de lá 
curado. E resolvi trabalhar para ajudar os 
outros.

Como era a sua vida?
Um inferno. Várias vezes pedi a Deus para 
me matar, pois não tinha coragem de 
suicidar. A maior responsável pela minha 
internação foi minha mãe, Selma. Se não 
fossem ela e meu pai, João, eu não estaria 
vivo hoje.

Como você conseguia drogas?
Vendia tudo, praticava pequenos furtos 
em casa. O efeito do crack dura quinze 
segundos. A gente sempre quer mais, 
mais e mais.

Como você voltou à vida normal?
Quem me deu a primeira chance foi o seo 
Lalado, que tinha uma fábrica de calen-

dários. Sou muito grato a ele. Depois fiz 
concurso da prefeitura e passei. Há três 
anos sou funcionário efetivo na função de 
guarda. Depois vim para o Sine.

Como é a sua vida hoje?
Hoje sou casado, tenho uma casa, um 
barco a motor e um emprego estável. 
Tudo mudou! Hoje sou um milagre de 
Deus.

A Fazenda Esperança

A Fazenda Esperança existe há 30 anos no 
Brasil. A primeira foi fundada em Guara-
tinguetá, São Paulo. Em Três Marias, 
trabalha com 13 internos, um padrinho e 
um responsável. Tem duas casas com 
capacidade para atender até trinta 
internos. Quem doou as terras para 
instalar a fazenda foi dona Antônia, filha 
de Agenor Eustáquio.

No mundo existem mais de oitenta 
fazendas em vários países. Além do 
Brasil, está presente na Argentina, 
Colômbia, México Portugal, Itália, 
Alemanha, Suíça, França e muitos outros.
Dos internos na Fazenda Esperança 80 
por cento se recuperam e 20 por cento 
voltam para as drogas. Quem começa o 
tratamento e interrompe tem apenas 
cinco por cento de chance de se livrar das 
drogas. ‘O objetivo das fazendas não é 

fazer com que o dependente 
deixe de usar drogas. Lá a 

pessoa tem a oportunidade de 
lutar contra seus medos e 

dificuldades na vida. Lidamos 
com a espiritualidade, 
convivência e trabalho'

Olíndio  Argamim, coordenador da Fazenda 
Esperança em Três Marias

O projeto é coordenado mundialmente 
pelo Frei Hans Stapel. Os telefones para 
contato são: (038) 37542681, 88318820 
ou 88176687 .

As reuniões do 'Grupo Esperança Viva' 
são realizadas todas as quintas feiras, na 
sala do Sine, em Três Marias, às 19 horas.  
Quem quiser ou precisar de ajuda pode 
participar.
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Grupo Esperança Viva resgata a dignidade do cidadão

‘Hoje sou um milagre de Deus'
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Inaugurações 
municipais

Prefeitura entrega obras na última semana do ano

Da redação

Nas vésperas da entrega do comando para o novo administrador eleito, a Prefeitura Municipal 
de Três Marias realiza quatro inaugurações. Três delas serão na quinta-feira, dia 27 de 
dezembro. A primeira será às 9h no Hospital São Francisco, que teve uma reforma e uma 
ampliação com a construção de apartamentos e ala pediátrica.

Em seguida, se dará a inauguração da sede da sala de mamografia às 10h na Rua Curitiba, 
número 11, no Centro de Saúde. Logo depois, às 11h, será a vez da Praça Cristo Rei, no bairro 
São Jorge. 

No dia seguinte, 28 de dezembro, a Prefeitura encerra a maratona de inaugurações com a 
entrega da ponte da Extrema às 10h, na comunidade rural do Brejo.
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Da redação

O Instituto Opará-Cultura, Meio Ambien-
te e Cidadania, Instituto Votorantim e 
Votorantim Metais realizaram no último 
dia 13 de dezembro, em Três Marias, na 
casa noturna Arena Sport Show, a 
certificação dos jovens dos projetos Guia 
Opará e Grupo de Percussão Opará. 

O evento contou com a presença da 
Presidente do Instituto Opará, Silvia 
Freedman Ruas Durães, o Gerente Geral 
do Sistema Três Marias (Votorantim 
Metais), Fernando Rezende, empresários 
de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, 
municípios, familiares e amigos dos 
formandos. 

Silvia Freedman abriu a cerimônia para-
benizando os beneficiários pelas con-
quistas alcançadas neste ano e também, 
ao Instituto Votorantim, Votorantim 
Metais e empresários pela parceria 
firmada com a entidade que neste ano, 
promoveu a qualificação profissional de 
30 jovens como condutores turísticos por 
meio do projeto Guia Opará.  Ao mesmo 

tempo, ela congratulou os jovens do 
Afinando a Vida Pelo Tambor, hoje Grupo 
de Percussão Opará pela integração e 
compromisso com o projeto musical 
percussivo.

Em seguida, o Gerente Geral do Sistema 
Três Marias, Fernando Rezende, em seu 
pronunciamento, falou da importante 
união consolidada entre o Instituto Voto-
rantim, Votorantim Metais e o Instituto 
Opará que há anos, vem elevando o grau 
de capacidade profissional da juventude 
das cidades atendidas através dos proje-
tos executados pela instituição. Na opor-
tunidade, Fernando saudou os jovens 
pela vitória obtida ao final da jornada de 
nove meses de estudos teóricos e prá-
ticos. 

Sivia Freedman e Fernando Rezende 
presentearam com um troféu e certifi-
cado toda a rede de empregabilidade de 
Três Marias e São Gonçalo do Abaeté pela 
confiança depositada no “Guia Opará” 
por meio dos seus atendidos.

Posteriormente, os beneficiários do 
“Guia” e Grupo de Percussão Opará, 
receberam das mãos da Presidente do 
Opará e do Gerente Geral do Sistema Três 
Marias, o certificado de conclusão de 
curso e um presente. 

Após, Claudete Scolforo, mãe de uma 
jovem do “Grupo de Percussão” foi convi-
dada a dar um depoimento a respeito do 
projeto. Direcionando-se a Presidente, 
ela agradeceu emocionada pelos bene-
fícios que a musicalidade da percussão 
vem trazendo não só na vida da sua filha, 
mas, em toda sua família.  

A noite de comemoração especial seguiu 
adiante com diversas homenagens. Uma 
das beneficiárias do “Guia Opará” Jéssica 
Stéfane, representando o grupo, rendeu 
tributos a Silvia Freedman agradecendo-
lhe pelos brilhantes trabalhos prestados 
a juventude do município. 

Em seguida, foi a vez da adolescente Alice 
da Costa, integrante do “Grupo de Per-
cussão”, dedicar uma mensagem aos 
instrutores musicais: Gleydson Lenner, 
Mayron César e Cristiano Ribeiro entre-

gando-lhes um troféu em reconhe-
cimento aos ensinamentos oferecidos 
nas oficinas ministradas quinzenalmente 
por eles em Três Marias.

Para concluir , a jovem do “Guia Opará”, 
Jéssica Priscila, homenageou o Gerente 
do Sistema Três Marias, Fernando Rezen-
de, por sua idônea atuação gerencial a 
frente da Votorantim Metais. Ele recebeu 
uma peça artesanal produzida por jovens 
do projeto Arte de Gente. A peça faz 
referência ao peixe, símbolo da bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco.

Ao final, o público assistiu a uma apresen-
tação artística com jovens da Fundação 
Sálua Daura de Arte e Cultura (Fada) e 
encerrando a cerimônia, a platéia dançou 
ao som do primeiro show oficial do Grupo 
de Percussão Opará.

Certificação de jovens dos 
projetos Guia Opará 

Certificação de jovens dos 
projetos Guia Opará 

Institutos e iniciativa privada, uma parceria de sucesso
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Da redação

Na manhã do dia 13 de dezembro o 
motorista Sebastião Felipe de Almeida 
Filho, que dirigia um Fiat Pálio com placa 
de Paracatu, HLE 9191, perdeu o controle 
do veículo, na entrada da curva da ponte 
do Riacho Frio, no km 300 da BR – 040.

O acidente foi tão violento que o auto-
móvel arrancou uma árvore e tombou 
várias vezes. O condutor do veículo 
morreu na hora e uma mulher não 
identificada, que o acompanhava, foi 
internada no Hospital São Francisco, mas 
não corre risco de vida.

Quando o repórter do JTM chegou ao 
local, a Polícia Rodoviária Federal já se 
encontrava presente, assim como um 
veículo da Pax Trimariense.

De acordo com informações das pessoas 
presentes, a vítima estava se dirigindo 
para  a cidade de Morada Nova de Minas.

'A Polícia Rodoviária Federal vai solicitar 
ao DNIT a melhoria da sinalização nas 
proximidades da curva' – disse o inspetor 
Marcos Ribeiro, que atendeu a ocor-
rência.

O corpo de Sebastião Felipe de Almeida 
Filho se encontrava nas dependências da 
Pax Trimariense até as 13h, aguardando a 
chegada de parentes.

Nem é preciso citar os vários acidentes 
que acontecem naquele local. Basta ver 
as cruzes de vítimas fatais fincadas na 
beira da estrada.

Opinião
A curva da ponte do Riacho Frio, apeli-
dada de 'Curva da morte', continua ma-
tando pessoas desavisadas ou que não 
conhecem o seu perigo. Apesar de tantos 
acidentes, o local tem uma sinalização 
tímida, que na maioria das vezes não é 
percebida pelos motoristas. O DNIT – 
Departamento Nacional de Infra - estru-
tura em Transportes - não toma nenhuma 
providência para minimizar os riscos que 

ela representa. Isso é um absurdo porque 
a cada dia as vítimas aumentam, princi-
palmente na época das chuvas. No míni-
mo, deveria haver no local um radar para 
diminuir a velocidade dos veículos.

Agradecimento
O repórter do JTM esqueceu seu caderno 
de anotações em cima do carro da Pax 
Trimariense. Jorge Luís Pereira Correa 
guardou o caderno e o entregou ao 
repórter. Aqui vai o agradecimento. Se o 
caderno não fosse recuperado, algumas 
matérias se perderiam. 

Protesto: 
Curva da morte 
mata mais uma vez

Fiat Pálio arrancou uma árvore 
e motorista faleceu no local
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Sede nova - Dentro de alguns dias o 
Sicoob São Francisco Inaugura sede nova 
que vai concentrar todas as atividades da 
cooperativa de crédito.

De vento em popa - Rodson Coelho, com 
seus negócios a todo vapor. Mexe com 
informática e produtos eletrônicos.

Estrela - Milson da Estrela Móveis, uma 
das diversas do ramo em Três Marias. Sua 
empresa comemorou seu primeiro ano 
em novembro.

Regularização - Edson Melgaço da Terra 
Imóveis tem trabalhado muito para via-
bilizar seus empreendimentos. Segundo 
ele, agora sai.

Esteticista - Fabiana da Nutriforma traba-
lha com nutrição, estética e outras ativi-
dades da mesma área.

Traíra - Wellington da MF Madeiras tem o 
apelido de 'Traíra'.  Só o apelido! Sua loja 
funciona no bairro Novo Horizonte.

Descansando - Motoqueiros reunidos 
fugindo do sol de quase 40 graus. Basta 
alguém ligar que eles saem para atender 
prontamente.

Trabalhador - Sandro da Casa & Limpeza 
é um homem educado e trabalhador. Está 
sempre andando pela cidade cuidando 
das suas coisas.

Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade

19
O jornal da verdade

De bairro a bairro Da redação
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DD - A equipe do JTM recebeu, com 
muita honra, mais um integrante, é o DD 
que assume o departamento comercial 
do jornal. Com seriedade, grande expe-
riência e respeito do comércio ele já está 
trabalhando firme. Seja bem-vindo!

Bons de serviço - Wemerson e Neymar, 
montadores de móveis da Jovem Lar. Os 
rapazes têm bastante prática. Pediram 
para deixar o telefone: 8814.3390.

No dia 21 de novembro, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos pelo PMDB de 
Minas Gerais receberam homenagem em BH. O evento lotou o salão do hotel Ouro 
Minas. Dentre os homenageados estava Vicente Resende, prefeito eleito de Três 
Marias. Acima, Vicente recebe a placa das mãos do deputado estadual e prefeito eleito 
de Pará de Minas, Antônio Júlio.

2013 está chegando! Que venha trazendo a esperança e a certeza de um ano muito especial!

Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade
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Em evidência Da redação

Encontro do PMDB
Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 

eleitos se reuniram em BH

Vicente e Antônio Divino, prefeito eleito de Matozinhos

Vicente e o senador Clésio Andrade

Vicente e o deputado federal Antônio Andrade Vicente e o deputado estadual Tadeu Martins Leite 

Vicente e o deputado federal Leonardo Quintão

Vicente e o deputado estadual Ivair Nogueira 

tratadaMadeira tratada
Se você precisa de madeira tratada 

com alta densidade e maior 
durabilidade, o Viveiro Boa Vista 

tem. Se o seu problema é mourão e 
esticadores para cerca, peças para 
varanda, curral, caibros, terças e 
linhas para construções rurais e 

urbanas, o Viveiro Boa Vista tem. 
Faça um orçamento e compare os 

preços. Entrega gratuita na sua 
obra, dentro do perímetro urbano. 

Procure o Viveiro Boa Vista. 

(38) 3754.1751
(38) 88181062
(33) 9139.4224


